
Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 24/2017  

Dyrektora Schroniska  

dla Bezdomnych Zwierząt  

w Warszawie 

         z dnia 31.10.2017 r. 

 

UMOWA ADOPCYJNA (darowizny) Nr …………./……. 

(zwierzęcia w trakcie leczenia) 

 

Zawarta w dniu ………............................................ r. w Warszawie pomiędzy:  
Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt,  

02-147 Warszawa, ul. Paluch 2, zwanym dalej Schroniskiem, w imieniu którego działa 

……………………………………………………………… na podstawie pełnomocnictwa  

nr …………………………..…………… z dnia ………………………………………. 

 

a Panem/Panią (imię i nazwisko) ………………………………………….………  
zwanym dalej Adoptującym, 

 

łącznie zwanymi dalej Stronami. 

 

§ 1  
Przedmiotem umowy jest adopcja - darowizna zwierzęcia oznaczonego mikroczipem 

 

……………………….……………………… 

 

§ 2  
1. Schronisko oddaje Adoptującemu zwierzę na własność, a Adoptujący oświadcza, że wyraża na 

to zgodę. Strony oświadczają, że nastąpiło wydanie zwierzęcia.  
2. Adoptujący zobowiązuje się, że w czasie trwania umowy nie odstąpi odpłatnie lub nieodpłatnie 

zwierzęcia bez pisemnej zgody Schroniska, ani też nie pozbędzie się go w inny sposób sprzeczny 

z niniejszą umową lub obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 3  
1. Schronisko oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy oddawane do adopcji zwierzę jest 

zwierzęciem bezdomnym.  
2. Schronisko oświadcza, że w dniu wydania adoptowane zwierzę jest w trakcie leczenia. Sposób 

leczenia został omówiony podczas lekarskiej odprawy adopcyjnej. Adoptujący oświadcza, że 
zobowiązuje się kontynuować leczenie na własny koszt.  

3. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za urazy lub choroby powstałe lub ujawnione po 
adopcji. 

 

4. *Adoptujący zobowiązuje się do poddania zwierzęcia kastracji na koszt schroniska w terminie 
do dnia: …………………………..W przypadku wykonania zabiegu na własny koszt adoptujący 
zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia wykonania zabiegu na adres ba@napaluchu.waw.pl 
do dnia……………………. 
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§ 4  
Schronisko zastrzega sobie prawo sprawdzenia warunków bytowania zwierzęcia w miejscu jego 
pobytu, na co Adoptujący wyraża zgodę. 

 

§ 5  
1. Schronisko oświadcza, że jest uprawnione do odwołania niniejszej umowy darowizny jeśli 

Adoptujący dopuści się rażącej niewdzięczności (art. 898 KC), co Adoptujący niniejszym 

przyjmuje do wiadomości. 

 

2. 

 

Strony ustalają, że przez rażącą niewdzięczność należy rozumieć 

w szczególności: 

a) niezapewnienie zwierzęciu odpowiedniej karmy, dostępu do wody  
i schronienia zgodnie z jego potrzebami gatunkowymi i fizjologicznymi,  

b) niezapewnienie kontroli oraz stałego i skutecznego dozoru nad zwierzęciem,  
c) porzucenie zwierzęcia,  
d) niezapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzęciu, a w szczególności brak realizacji 

obowiązkowych szczepień ochronnych w przypadku psów,  
e) poddawanie zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym,  
f) naruszenie przez Adoptującego art. 6 ust. 1a w związku z ust. 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt,  
g) stałe/trwałe przekazanie zwierzęcia osobie trzeciej z naruszeniem § 2 ust. 2 niniejszej 

umowy,  
h) brak realizacji § 3 ust. 4 niniejszej umowy.  

3. Z chwilą odwołania darowizny Adoptujący jest zobowiązany do niezwłocznego wydania 
zwierzęcia na żądanie Schroniska. 

 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.  
2. Spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Schroniska.  
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  
4. Załącznik - karta adopcyjna stanowi integralną część umowy. 
 
 
 
 
 

 

……………………… 

(podpis Adoptującego) 

 
 
 
 
 
 

……………………………………  
(pieczęć i podpis pracownika Schroniska) 

 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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